
29ª semana – 11/11/2020 
7º ano - Professora Soraya  

Exercício  
 

Bom dia, galerinha.... esta atividade servirá como tira dúvidas, portanto, assistam 

novamente os vídeos de explicação da matéria sobre: tipos de sujeito, tipos de predicado e 

transitividade do verbo. 

Observação: para as turmas que eram da professora Andréia, procurem os outros 

vídeos de explicação no site da prefeitura, pois não os tenho mais nos meus arquivos. 

  

 Aproveitem a oportunidade e façam com muita dedicação. 

1) Leia a tirinha e responda as questões 1 e 2. 

Quando coloquei óculos, começaram a me chamar de “Quatro- Olhos”. Eu achei bom. 

Antes meu apelido era “Oito-Olhos.” 

a) Em qual passagem da tirinha podemos identificar um sujeito indeterminado?  

1.1. Quando as pessoas zombam do rapaz que passa a usar óculos. 

1.2. Quando o rapaz revela que gosta de ser chamado de “Quatro-Olhos”. 

1.3. Quando o rapaz revela que tem “Oito-Olhos”. 

 

2) Classifique e relacione o tipo de sujeito em cada uma das orações a seguir:  

a) Quando coloquei óculos.    (     ) Indeterminado 

b) Começaram a me chamar de “Quatro-Olhos”. (     ) Oculto 

c) Eu achei bom.      (     ) Simples 

d) Antes, meu apelido era “Oito-Olhos”.  (     ) Simples  

 

3) Classifique cada um dos verbos em Transitivo (T) ou Intransitivo (I):  

(    ) As flores desabrocharam. 

(    ) O Brasil já exportou muito café. 

(    ) O patrão partiu. 

(    ) Todos os alunos tomaram lanche. 

(    ) O chefe não chegou. 

 

4) Classifique em OI (objeto indireto) e OD (objeto direto):  

(     ) João manejou o acelerador cautelosamente. 

(     ) Todos se impressionaram com a coragem dos astronautas. 

(     ) Armstrong e Aldrin precisam do apoio técnico de Collins. 

(     ) Ele continuava comprando tintas.  

 

5) Classifique os predicados abaixo em: N (nominal) ou V (verbal).  

(    ) Mariana chegou da festa de madrugada. 

(    ) Os moradores estavam revoltados com o barulho. 

(    ) Pedro encontrou os amigos na porta da escola. 

(    ) Leopoldina ficou aflita com a demora da irmã. 

Bom trabalho.... Abraço da profe! 

 


